załącznik nr 3 do siwz

Nr sprawy BS/RP/PK/203/002/20

UMOWA NR ........ / 2020 (wzór umowy)
zawarta w dniu ..................... 2020 r. w Szczecinie, pomiędzy:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Ludwika Solskiego 3, 71 - 323 Szczecin
NIP 851- 030 94 10
reprezentowany przez:
Pawła Mirowskiego – Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
oraz
……………………………………………………………….
z siedzibą przy ul. …………………………………………...
NIP ………………… REGON ………………………….
którą reprezentuje:
……………………………………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”
w rezultacie wyłonienia oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843
z późn. zm.), zw. dalej „ustawą Pzp” została zawarta umowa (dalej: „Umowa”) następującej treści:
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§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa fabrycznie nowego, kompletnego, wolnego od wad
konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, wyprodukowanego w 2020 roku, samochodu
osobowego marki ………………...model …………….. zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia
zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i ofertą Wykonawcy oraz jego
dostarczenie do siedziby Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, że samochód, o którym mowa w ust. 1 jest nowy, produkowany seryjnie, w
stanie kompletnym, gotowy do jazdy, spełniający warunki, o których mowa w ustawie Prawo
o ruchu drogowym i przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
Wykonawca oświadcza, że posiada dokument potwierdzający, że jest autoryzowanym dealerem
oferowanego samochodu, który jest przedmiotem niniejszej umowy.
§2
Warunki realizacji umowy
Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 30 grudnia 2020 roku.
O terminie dostarczenia samochodu Wykonawca powiadomi Zamawiającego z co najmniej
dwudniowym wyprzedzeniem.
Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień podpisania przez obie Strony protokołu
odbioru pojazdu wraz z osprzętem bez zastrzeżeń.
Dzień odbioru samochodu po usunięciu ewentualnych wad jest terminem wykonania przedmiotu
umowy w zakresie dostarczenia ww. pojazdu.
Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za transport samochodu do miejsca dostarczenia:
siedziby Zamawiającego w Szczecinie przy ul. Ludwika Solskiego 3, jego uruchomienie i
przetestowanie oraz ubezpieczenie od ryzyka utraty lub uszkodzenia do dnia przekazania
Zamawiającemu.
W dniu dostarczenia samochodu Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
1) harmonogram przeglądów samochodu,
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dokumentację homologacyjną,
listę adresów punktów serwisowych, którymi Wykonawca dysponuje na terenie województwa
zachodniopomorskiego.
§3
Przedstawiciele Stron
Do nadzoru nad realizacją umowy, Strony wyznaczają swoich przedstawicieli w osobach:
1) ze Strony Wykonawcy: ....................................., tel. .................
2) ze Strony Zamawiającego: ................................, tel. .................
3) ze Strony Zamawiającego: ................................, tel. .................
4) ze Strony Zamawiającego: ................................, tel. .................
5) ze Strony Zamawiającego: ................................, tel. .................
Osoba pełniąca nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego jest uprawniona do odbioru
samochodu pod względem zgodności z ofertą Wykonawcy, w tym przetestowania oraz sprawdzenia
poprawności działania samochodu.
2)
3)
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§4
Warunki płatności
Wartość przedmiotu umowy zgodnie z ofertą wynosi …………….… złotych brutto (słownie
złotych: ……………………………………………………………………………………………...).
W/w kwota obejmuje podatek od towarów i usług VAT według obowiązującej stawki.
W kwocie określonej w ust. 1 zawierają się wszystkie koszty (w tym koszty przeszkolenia), opłaty,
podatki związane z realizacją i dostarczeniem przedmiotu umowy.
Wykonawca oświadcza, iż jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
Należność za przedmiot umowy płatna będzie na podstawie faktury w terminie do 14 dni
kalendarzowych licząc od dnia podpisania protokołu odbioru pojazdu bez zastrzeżeń, przelewem na
rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze.
Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisanie niniejszej umowy.
Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
Wykonawca nie ma prawa dokonywać przelewu wierzytelności z umowy na osobę trzecią bez
pisemnej zgody Zamawiającego.
§5
Warunki udzielenia przeglądów serwisowych

1. Wykonawca udziela gwarancji i bezpłatnych przeglądów serwisowych na dostarczony do

siedziby Zamawiającego pojazd na okres …….. lat z limitem kilometrów ……………. . Bieg
terminu przeglądu serwisowego w ramach gwarancji zaczyna się od dnia podpisania
protokołu odbioru pojazdu wraz z osprzętem bez zastrzeżeń.
2. W czasie wykonywania przeglądów serwisowych w ramach gwarancji Wykonawca ponosi
wszystkie koszty związane z zakresem przeglądów serwisowych pojazdu a także te związane
z dojazdem asistance producenta do usunięcia awarii lub transportem pojazdu do punktu
serwisowego. Koszty nie uwzględniają materiałów eksploatacyjnych (klocki, tarcze itp.).
3. Maksymalny czas przestoju samochodu w okresie wykonywanych przeglądów w ramach
gwarancji - 48 godzin przypadających w ciągu dni roboczych od momentu przyjęcia
samochodu w ASO producenta.
4. Przy awarii wymagającej dłuższego czasu jej usuwania (powyżej 48 godzin), Wykonawca
dostarczy w terminie do 2 dni roboczych, liczonych od dnia dostarczenia samochodu do ASO
producenta, na swój koszt sprawny technicznie samochód zastępczy z napędem elektrycznym
lub spalinowym.
5. Wykonawca w okresie gwarancji i bezpłatnych przeglądów serwisowych zapewnia serwis techniczny
oraz przeglądy gwarancyjne w autoryzowanym serwisie producenta pojazdów, w ………………..
przy ulicy ……………… nr ……., tel. ………, fax ………, e-mail ………………….
6. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni na swój koszt transport unieruchomionego samochodu do
autoryzowanego punktu serwisu.
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7. W czasie przeglądów serwisowych w ramach gwarancji Wykonawca będzie montował
oryginalne części dostarczone przez autoryzowanego sprzedawcę producenta.
8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu bezpłatnych przeglądów serwisowych i gwarancji
także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli przed upływem tego terminu poinformował o wadzie
lub usterce Wykonawcę i uzyskał akceptację Wykonawcy jej usunięcia.
9. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z
tytułu rękojmi za wady fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
10. Pojazd jest objęty gwarancją na:
1) podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu na okres …. miesięcy (min. 36
miesięcy) z limitem kilometrów do 120.000;
2) powłokę lakierniczą pojazdu na okres …. miesięcy (min. 24 miesiące);
3) perforację elementów nadwozia pojazdy na okres …..…. (min. 72) miesięcy
- licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.
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§6
Kary umowne
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za niedostarczenie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1, w terminie określonym w § 2
ust.1 w wysokości 200,00 PLN (słownie złotych: dwieście i 00/100), za każdy dzień
kalendarzowy opóźnienia,
2) za niedotrzymanie terminu na dostarczenie samochodu zastępczego z napędem elektrycznym lub
spalinowym, o którym mowa w § 5 ust. 4 niniejszej umowy, w wysokości 100,00 zł za każdy
dzień kalendarzowy opóźnienia,
3) z tytułu odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w
wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy, określone w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu
umowy, określonej w § 4 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności,
za które odpowiada Zamawiający.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującej mu należności.
Wykonawca wyraża zgodę na łączne naliczenie kar umownych w przypadku wystąpienia kilku
podstaw do ich naliczenia.
Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania
uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.
§7
Warunki końcowe
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Wszelką korespondencję dla Zamawiającego dotyczącą niniejszej umowy (w tym faktury)
należy doręczać na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Szczecinie, ul. Ludwika Solskiego 3, 71-323 Szczecin.
Zmiany umowy będą mogły być wprowadzane jedynie w związku z zaistnieniem okoliczności,
których wystąpienia Strony nie przewidywały w chwili zawierania umowy. Okoliczności te nie
mogą być wywołane przez którąkolwiek ze Stron, ani nie mogą być przez Strony zawinione i muszą
wywoływać ten skutek, iż umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności
z uwagi na rażącą stratę grożącą Stronom bądź jednej ze Stron lub niemożność osiągnięcia celu
umowy. Okoliczności powyższe odnosić się mogą w szczególności do wystąpienia nagłych zmian
stanu prawnego, działań i zaniechań organów władzy publicznej, gwałtownej dekoniunktury,
kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej, powszechnej niedostępności surowców bądź
materiałów.
W sytuacjach określonych w ust. 2 Strony, mając na uwadze poszanowanie wzajemnych interesów,
zasady równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodny zamiar
wykonania przedmiotu umowy, Strony określą w niezbędnym zakresie wpływ powyższych
okoliczności na dotychczasowe prawa i obowiązki.
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Wszelkie zmiany do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z
obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą.
W przypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany
wartości brutto umowy zgodnie z nową stawką podatku VAT.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy na warunkach i w sytuacjach
określonych w art. 145 prawa zamówień publicznych.
Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku nieprzestrzegania
przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy, co będzie podstawą do
naliczenia Wykonawcy kary umownej określonej w § 6 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy lub oświadczenia wymagają formy pisemnej.
W sprawach nieuregulowanych w treści umowy odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego.
Ewentualne spory wynikające w związku z realizacją umowy, których Stronom nie udało się
rozstrzygnąć polubownie, będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu
podmiotu, rachunku bankowego, numeru telefonu, NIP, REGON, adresu do korespondencji pod
rygorem uznania doręczenia za skuteczne na adres dotychczasowy.
Integralną część umowy stanowią:
1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz),
2) oferta Wykonawcy.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego, jeden dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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